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verspel 

zonder 

liegen: de 

parenclub 
 

 

eks is overal. In de reclame, de 

media, het internet, de kunst… 

Alleen zijn is niks, zegt de 

reclame, zeggen de media.  ‘Heb je 

een relatie? Behoefte aan een ander? 

Ik ook’, zegt de zwoele vrouwenstem 

van Second Love. En ja we gaan 

‘vreemd’, één op de twee 

O 
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Nederlanders offert zijn trouw op. 

Kan dat anders? Ja, dat kan en met 

evenveel, zo niet meer, spanning. Je 

moet er natuurlijk wel voor 

openstaan. 

(Tekst: Peter van Leeuwen) 

 

e perfecte relatie bestaat niet’, aldus de 

Franse filosoof Alain de Botton. ‘We 

zoeken te veel naar romantiek. De 

romantiek is geïdealiseerd in films en romans. 

Vergeet het, de ware liefde bestaat niet.’  Geen 

signaal voor ontrouw, eerder het sein dat iedere 

relatie de kans biedt voor nieuwe impulsen.  

Second Love  telt 300.00 deelnemers, maar 

vreemdgaan is niet aan te raden, het kan je huwelijk 

veranderen in chaos. Ontrouw dooft eerlijkheid. 

Maar wat als beide partners in conclaaf ontrouw 

zijn? Dan gaan ze weliswaar vreemd maar blijven 

eerlijk naar elkaar en delen een passievol geheim.  

‘D 
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Tienduizenden mensen in Nederland – precieze 

aantal onbekend – spelen op die manier met erotiek. 

Ze geven elkaar liefde en vervullen tegelijk hun 

fantasieën. Geen ontrouw, wel eerlijkheid.  Waar? In 

parenclubs. 

Volgens de gemeentelijke verordening is een 

parenclub een seksinrichting. “Een voor publiek 

toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, 

of in omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele 

handelingen worden verricht, of 

vertoningen van erotisch 

pornografische aard 

plaatsvinden.’ Je valt er bijna van 

in slaap. Veel gemeenten willen 

helemaal geen parenclub. Komt 

‘ie er toch – meestal pas na veel 

gemanoeuvreer van de uitbater –, dan probeert de 

gemeente de club met allerlei vergaande 

maatregelen te dwarsbomen. Geluidsoverlast kan 

een goede reden zijn om een club te sluiten. Veel 

clubs regelen dat probleem met dure geluidwerende 

voorzieningen. Verbouwingen aan een club weet de 

gemeente soms te voorkomen door het gebouw de 

monumentenstatus te geven.  
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In parenclubs is het vooral in de weekenden bomvol. 

Men rijdt graag kilometers ver om zich te laten 

betasten in de sauna, whirlpool, zwembad of de 

darkroom. Een bezoek is altijd all inclusive. Je bergt 

je kleren op in een kluisje en gaat in slip naar de bar 

waar je geen mens kunt verstaan. De muziek staat op 

stormkracht. Die ‘storm’ zal gedurende je hele 

verblijf niet wijken. Geen man zegt dat hij er 

wekelijks komt. Vrouwen zonder mannen maken 

snel contact. Paren 

zitten naast elkaar, 

vrijwel altijd met een 

ander paar.  

Een van de oudste 

parenclubs – hoewel 

niet de oudste, dat 

was de Candy in Amsterdam, gesloten in 2011 

wegens illegale prostitutie - Fata Morgana, Rijksweg 

15 pal aan de A1 in Muiden. De club presenteert zich 

als erotische lifestyle club en is alleen toegankelijk 

voor stellen. Voor een bedrag van 95 tot 120 euro 

(prijs afhankelijk van het moment) zit je daar in een 

luxueuze ambiance met speelkamers, een binnen- en 

een buitenzwembad met op de achtergrond de zoem 

van de snelweg.  
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Op de beoordelingswebsite 

https://www.start12.nl/erotiek/parenclubs/fata-

morgana klinkt veel positiefs over deze club. 

‘Zaterdagavond zijn ik en mijn vriend (30-35) naar de 

Fata Morgana geweest. Wat een geweldig leuke avond 

hebben wij gehad!!! 

Leuke dansvloer, leuke zitjes, grote rookruimte en 

prima restaurant. Ook erg leuke muziek (dance)! 

Wij hebben leuke mensen ontmoet, mooie avonturen 

beleefd en komen zeker terug!! 

Sanne & Daan.’  

De club ziet er gelikt uit. Er komen veel leuke stellen, 

niet alleen uit alle bevolkingslagen, maar ook uit 

allerlei landen. De bezoekers kunnen er in contact 

komen met extase-pilletjes en poppers. De meesten 

die ’s ochtends vroeg naar buiten komen kunnen er 

weer tegenaan of verlangen met smart naar minder 

tumult. Een bezoeker: ‘Onze eerste echte swing night 

out, had me er al tijden op verheugd, maar wat een 

enorme tegenvaller. Oubollig ingericht, 40 graden als 

je binnenkomt, weinig en onsmakelijk eten. Nee het 

was een enorme domper, volgende keer naar Fun 4 

Two, schijnt erg leuk te zijn!’ 

https://www.start12.nl/erotiek/parenclubs/fata-morgana
https://www.start12.nl/erotiek/parenclubs/fata-morgana
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Hedonisme ten voeten uit  

e Fun... wauw wat een zaak, zodra je door de 

poort naar binnen rijdt lijkt het wel een 

sprookje zo mooi’, meldt een bezoeker. Om 

tegelijk blijk te geven van zijn ontstentenis: ‘Mijn God 

wat een drukte niet normaal... Ik kreeg het er 

benauwd van ….’ 

 

De Fun4Two is een luxe parenclub die al circa 20 

jaar bestaat. De club prijst zich aan 

als ‘de leukste en sfeervolste’ 

parenclub van het land. Ook hier 

krijg je als man alleen geen toegang. 

Vrouwen wel. De club is, behoudens 

evenementen, alleen in de 

weekenden geopend. De prijs is 135 

euro per paar (inclusief het 

lidmaatschap, wat bij het volgende 

bezoek de prijs op 115 euro per paar 

brengt). Vrouwen alleen betalen 60 

euro. 

De Fun4Two is gevestigd in een monumentale 

boerderij aan de Middenweg 18 in Moordrecht. 

‘D 
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Aanvankelijk bedoeld als singleseksclub is het nu de 

Yab Yum onder de parenclubs. De Duitse zender ZDF 

verkoos Fun4Two in 1999 tot beste uit een test met 

165 parenclubs in Europa. De positieve reacties 

veranderde al rap na het aantreden van een nieuw 

eigenaar-duo.  

‘Diep triest’, reageert een bezoeker. ’Eenmaal binnen 

is het kijken en bekeken worden, arrogantie ten top. 

Je merkt dat de club drijft op oude faam en roem.’  

Een andere bezoekster schreef: ‘Wij zien wat er mis 

gaat’. ‘Een verbouwing van een kamer die DRIE weken 

duurt. De knop van de genotsknots die DRIE weken 

kapot is … Een Turks stoombad twee weken zonder 

verlichting, dat kan NIET.’   

Weer een ander gaat nog een stap verder: ‘Deze club is 

de term "swingen" volledig uit het oog verloren. 

Strenge keuring aan de deur. Diep triest. Het was zo 

leuk ooit. Wij gaan nu voor Fata. Groter, actiever, 

vooruitstrevend. Gewoon beter.’  

Het moge duidelijk zijn, de klandizie is niet 

overwegend gelukkig. 

Toch is de Fun4Two geen fata morgana, de club is 

luxe en aan klandizie geen gebrek. Alles is top met 

een knipoog naar vroeger. De oude hooizolder is nu 



8 
 

een Efteling voor haantjes. Er is een Amsterdamse 

hoerenbuurt nagebouwd met café de Roze Vagina en 

de SPermabank. Voor schaamte is geen plaats. 

Vrouwen storten zich vol overgave met meerdere 

mannen op de bedden. De club maakt fantasieën 

waar en dat willen de bezoekers, want ze komen 

ieder weekend van heinde en verre.  

Bij de Fun krijg je alles, ook discriminatie aan de 

voordeur. Bezoekers horen van te voren dat ze 

gehouden 

zijn aan een 

verzorgd 

uiterlijk. De 

eigenaar 

bepaalt of je 

erin mag. 

Daardoor 

lijkt de Fun soms op een kippenren van  schoonheid, 

pracht en praal. Veertig jaar is de limiet, al zijn er op 

vrijdag ook oudere stellen. Het geurt er naar de 

duurste parfums en aftershaves. Op het voormalig 

boerenerf staan de nieuwste BMW’s en Jaguars. Dit is 

hedonisme ten voeten uit.  

De bezoekers hier, en niet alleen hier maar in veel 

parenclubs, zijn veelal ondernemers. Mensen met 

In de Fun4Two is een 

Amsterdamse hoerenbuurt 

nagebouwd met café de Roze 

Vagina en de SPermabank. 
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avonturenzin, zij die een gok durven wagen. 

Advocaten, computerentrepreneurs, makelaars, 

maar ook opvallend veel mensen uit de zorg, artsen 

en verplegend personeel. Het bezoek is een vlucht uit 

de dagelijkse beslommeringen. Gedreven door een 

samenspel van geilheid en nieuwsgierigheid zien ze 

het als een goede mogelijkheid om hun relatie 

(verder) te versterken.  

Veel buitenstaanders beschouwen partnerruil vaak 

als het begin van het einde. Swingen is voor hen een 

taboe.  Swingers bekijken het anders. Het is juist lust 

verhogend om het met een ander of anderen te doen, 

vooral in het bijzijn van je partner. Het grote 

voordeel is de totale openheid. Er is geen sprake van 

bedrog. Al geldt die ‘openheid’ vaak alleen in de club. 

Elders passeren de bezoekers elkaar vaak als 

volkomen vreemden, ondanks alle gedeelde 

intimiteiten. Wat geenszins betekent dat er nooit 

hechte vriendschappen in een parenclub kunnen 

ontstaan. Jaloezie is ook nooit uit te sluiten. Een 

echtpaar dat het al maanden met een stel deed 

verbrak de relatie nadat het vernam dat het 

bevriende stel ook andere stellen ontmoette. Die 

klap hield de cirkel niet in stand. 
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‘Schaam je niet’ 

r zijn er die zeggen dat vooral mannen 

opgewonden raken van parenclubs. Die 

kunnen hun zaad niet binnenhouden en 

dwingen hun vrouwen tot een bezoek aan zo’n 

vulgaire tent. Echter, vrouwen die naar parenclubs 

gaan doen dat veelal uit eigen wil. En ja, die vrouwen 

laten zich vaak schaamteloos gaan. Ze zijn soms zo 

opgefokt dat ze niet genoeg hebben aan de tijd in de 

club.  

Vrouwen fantaseren minder over seks dan mannen, 

maar fantaseren doen ze wel degelijk. Omringd door 

mensen met hetzelfde gedachtepatroon komen ze er 

onverbloemd vooruit exhibitioniste te zijn of 

verblijden hun partner met candaulism. ‘Mijn man 

vindt het fijn als je me aanraakt’, fluisterde een 

blondje in de Utrechtse parenclub Amouret’te tegen 

een zwarte man met het lijf van een body builder, 

‘toe maar, schaam je niet.’ Haar partner – wie of waar 

hij was wist je niet - keek heimelijk naar het 

liefdesspel. Dat ook sexy geklede omstanders het 

spel in al zijn finesses bekeken, verhoogde haar 

geluk. 

E 
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Parenclub 

Amouret’te in 

Maarsseveen is ook 

een upscale 

gelegenheid, zij het 

niet zo luxe als de Fun4Two. De prijzen liggen lager 

dan in Moordrecht, tussen de 80 euro (heren) en 75 

euro (paren), alleenstaande vrouwen mogen op 

woensdag  voor een tientje naar binnen. Woensdag is 

daar de actieve avond. Echte ‘doeners’ mogen zich 

uitleven. Sinds de instelling van de doenersavond is 

het een van de druks bezochte avonden aan de 

Gageldijk 6 waar Amouret’te al ruim 25 jaar 

specialist is op seksgebied. Een bezoeker meldt: ‘We 

hebben een fantastische avond gehad, vrouwlief is 

ruim aan haar trekken gekomen. Prima muziek en 

hele lieve mensen ontmoet. Voor ons is deze club een 

10.’ 

Natuurlijk zijn er ook tegengeluiden: ‘De hele 

entourage, de sfeer, het publiek, viel ons heel erg 

tegen.  Gemiddelde leeftijd is hoog! Bij binnenkomst 

draaien de single mannen als hyena's om je heen en 

zijn opdringerig!’ 
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Lust is in swingersclubs het toverwoord. Meer is er 

niet, alhoewel… De vonk kan altijd overslaan. Spel 

kan werkelijkheid worden en opbloeien als echte 

liefde. Voorbeelden zijn schaars, maar ze bestaan. 

Meestal blijft de partner achter met de scherven, dat 

is een gevaar van het enchangisme, een fenomeen dat 

ontstond tijdens de Vietnamoorlog. Terwijl 

partnerlief bommen gooide op Vietnam swingende 

zijn vrouw. In menig samenzijn werd de wisselrelatie 

na afloop van de 

oorlog 

voortgezet.  

Mannen ga je 

naar een 

parenclub om 

daar een 

vriendin te 

ontmoeten, vergeet het. Je gaat naar zo’n club voor 

de seks. Na de daad ziet het paar de man het liefst zo 

snel mogelijk vertrekken. Heel soms mag de bull mee 

naar huis, ja kan zelfs uitgroeien tot huisvriend 

waarmee zijn seksuele honger voor langere tijd 

gestild is. 

Bij binnenkomst draaien 

de single mannen als 

hyena's om je heen en 

zijn opdringerig!’ 
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Parenclubs zijn een uitlaatklep voor libertijns 

gedrag. Wat in het gewone leven ongepast is, 

kan daar. Je kunt er onverbloemd je seksuele 

geaardheid testen. Hetero- of biseksueel? Meester of 

sub? Voyeur of … vul maar in. Niet alleen voor het 

publiek houden we die voorkeuren geheim, vaak ook 

voor onszelf. In werkelijkheid gloeit er meer onder 

het oppervlak. ‘Ik heb in de whirlpool van de 

Amouret’te m'n eerste heerlijke ervaring gehad met 

een vrouw’, meldt een parenclubbezoekster. 

‘Vervolgens naar 

één van de intieme 

ruimtes gegaan. 

Vond het heel erg 

geil. Moest achteraf 

wel even dealen 

met deze ervaring. Voelde me behoorlijk sletterig, 

maar na een paar dagen heb ik me daarbij 

neergelegd. Dat is nou eenmaal iets wat ons vrouwen 

wordt aangeleerd. Nu wel weer toe aan zo’n 

ervaring…’ 

Ben je een voyeur? Dan kun je aan je trekken komen 

in het vissersdorp Heerewaarden. Club Le Baron aan 

de Heerenwaardensestraat is eigenlijk geen 

parenclub maar een erotisch café wat voor een 

P 
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habbekrats stiekeme inkijk biedt. Het is goedkoop 

zolang je niets doet en heel weinig drinkt. 

Amateurprostitutie betekent gratis, maar de regel 

hier is dat je er voor betaalt. Veertig euro voor een 

half uur, 70 euro een uur. Pas op, want de dames 

rekenen meer aan ‘groentjes’. ‘Ja, mijn vrouw is niet 

gek, die verdient de centjes wel’, aldus een 

patjepeeër uit Amsterdam. Veel ‘dames’ hebben de 

afgebladderde glans van beroepshoeren. Een 

geregeld terugkerend evenement is de maandelijkse 

gangbang op dinsdag. Gegarandeerd dat er dan een 

heleboel auto’s in de Heerenwaardensestraat staan. 

Privé-party’s voor seksliefhebbers 

en andere mogelijkheid zijn de privé-party’s 

voor seksliefhebbers. Zelfs in de kleinste 

plaatsen zijn groepsseksfeesten. 

Aankondigingen voor die festijnen staan op internet.  

‘Er is de komende maand weer een leuke fetish-avond! 

Iedereen vanaf 18 mag zich aanmelden. Je mag alleen 

kijken “gezellig met iedereen kletsen”, gekleed in fetish 

of naakt, lak, leer, nylon, latex. Ik ontvang in een strak 

Spandex of Lycrapak!’ 

 

E 
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Behalve bij iemand thuis zijn hotels van Van der 

Valk, vakantiebungalowparken of een opslagruimte,  

gewilde locaties. Waar? Jazeker, in een grote 

opslagloods in Baarn zijn geregeld gangbangs. ’s 

Avonds ligt er in de selfstore langs de A1 een leuke 

vrouw klaar. Partner lief serveert hapjes en drankjes, 

evenals condooms en rollen keukenpapier. Daags 

erna werkt ze weer gewoon als secretaresse. Het 

leven blijft een raadsel. 

Soms verloopt een seksparty minder gunstig. De 

recherche deed een inval bij een feest in Wageningen 

en beschuldigde de organisator ervan de vrouw te 

dwingen tot seks. Zij ontkende. De  agenten 

luisterden niet naar haar. Hun mening was dat geen 

enkele vrouw het vrijwillig doet. Een paar dagen 

later ontving de aanstichter een aanmaning van de 

Belastingdienst, die hem bij een onjuiste 

inkomensopgave van de fuiven een forse boete in het 

vooruitzicht stelde. 

Wellustig bruist en borrelt het hedonistisch leven. 

Niets nieuws. Normafwijkend gedrag is van alle 

tijden. In de Middeleeuwen was seks officieel alleen 

bedoeld voor de voortplanting en mocht nooit op de 

feestdagen, de zondag of de vrijdag, de dag waarop 

Christus stierf aan het kruis. Gelukkig hield geen 
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mens zich eraan, want met de ruim tweehonderd 

christelijke feest- en gedenkdagen van toen zou er 

waarachtig een bevolkingsprobleem zijn ontstaan. In 

de veertiende en vijftiende eeuw werden de teugels 

gevierd. Genieten mocht, maar met mate. Het 

oudtestamentisch Bijbelboek Hooglied stond 

bovenaan in de belangstelling. ‘Uw twee borsten zijn 

gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder 

de leliën weiden’ (Hooglied 4). O boek vol erotiek. 

Zolang de spreker vermeldde dat je de tekst niet 

letterlijk moest nemen was er niets aan ’t handje, hij 

sprak dan immers godvruchtig over seks. 

Veel mensen scheiden seks 

van liefde. Dat kan je duur 

te staan komen. Al is van 

vierendelen geen sprake 

meer. Dit droevig lot trof 

de Adamieten die in 1535 

hun kleren in brand staken 

en juichend God erend 

naakt door Amsterdam 

togen. Tegenwoordig kan 

het doorbreken van de 

intimiteit je wel een flink 

maatschappelijk 

Wellustig bruist 

en borrelt het 

hedonistisch 

leven. Niets 

nieuws. 

Normafwijkend 

gedrag is van 

alle tijden. 
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brandmerk opleveren. Bij vrije of ‘vreemde’ seks is 

voorzichtigheid altijd geboden. Denk nooit ‘ach, doe 

maar, want ik leef in tolerant Nederland’. Vergeet 

het, we zijn niet tolerant. Neem die leraar Duits en 

zijn vrouw die als secretaresse op dezelfde school in 

de Noordoostpolder werkte. Hij dominant, zij sub. Zij 

hadden de BDSM lief (Bondage/Discipline, 

Dominantie/Submissie, Sadisme/Masochisme). Hij 

bond haar vast, trok een zwart masker over haar 

hoofd en bewerkte haar tepels en schaamlippen met 

klemmen en gewichten. Over haar lijf haalde hij de 

zweep. Zij genoot van de angst, vernedering en pijn. 

Natuurlijk, ze gebruikten nicknames, maar op 

YouTube-filmpjes lieten ze alles zien. En ook al 

stonden die op afgesloten sites, computerfreaks 

kunnen overal bij. Op een dag klopten leerlingen op 

de kamerdeur van de rector. ‘Moet u nu eens zien 

wat onze leraar doet.’ Ja, je mag dan nog zo’n goede 

leraar zijn en een beroep doen op je privé leven, 

waar niemand iets mee te maken heeft, je staat dan 

moederziel alleen. Hij en zijn vrouw kregen het 

stempel ‘gevaarlijk’. Ze konden gaan. 

Voor de meesten met een zondige inborst blijft 

liegen, zeggen altijd voor de pure liefde te gaan en 

porno vunzig te vinden, de beste oplossing om te 
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genieten. Trouwens, vinden veel mensen porno vies? 

Ze zeggen het, maar de Nederlandse uitgeverij Sansyl 

boekt met de productie van pornomagazines jaarlijks 

een omzet van 15 à 20 miljoen euro. Veel geld voor 

iets waar weinig mensen naar zeggen te kijken. Naar 

verwachting zal de omzet verder stijgen met de 

komst van virtual reality. 

Hoeren en snoeren 

arenclubs en privé seksfeesten zijn een 

uitkomst voor sekslovers. Hoerenlopers 

vormen een aparte groep. Volgens de Rutger-

Nisso Stichting bezoekt 1 op de 5 mannen een 

prostituee. 1 op de 10 mannen bezoekt geregeld een 

hoer. Vaste 

bezoekers zijn de 

beste klanten, 

want ze leveren de 

sekswerker een 

vast inkomen op. 

In Nederland 

werken tussen de 

25.000 à 30.000 

prostituees (0,6 

procent van de 

P 
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bevolking). 70 à 80 Procent van ‘die sletten’, zoals ze 

vaak genoemd worden, heeft een partner en leidt 

buiten het Rosse Leven een doodnormaal bestaan.  

‘Je wordt geen hoer, je bent hoer’, is de meest 

simpele maar ware stelling over het oudste beroep. 

En wat levert het op? De prijzen variëren van 25 

euro op straat tot … de sky is the limit. In Nederland 

kom je voor 175 euro per uur duur klaar, maar ’t kan 

altijd duurder. In Parijs en New York zijn 

escortbureaus waar je 

duizenden euro’s 

neertelt voor een 

nachtje hoeren en 

snoeren met bijzonder 

mooie dames. De 

Nederlandse 

hoerenloper is zuinig, tweemaal in de maand een 

uurtje is voor hem al een hele kluif. Voor meer 

verplaatst hij zich naar Azië, met name naar 

Thailand, waar voor 150 euro de tuin der lusten 

wagenwijd opengaat. 

Bestuurders schilderen prostituees af als 

seksslavinnen. Gevallen vrouwen, ondergedompeld 

in de criminaliteit. Echt waar? Mensenhandel verpest 

de inkomsten van lichtekooien. En geld is waar alles 

‘Je wordt geen 

hoer, 

je bent hoer’, 
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om draait. Hoeren zullen niet nalaten je uit te persen 

om aan meer centen te komen. Van die vrouwen zijn 

er honderden, meer dan het aantal gedupeerde 

vrouwen door slechte acties van loverboys en 

mensenhandelaars, die de tweehonderd per jaar nog 

niet te halen.  

Prostitutie is doorgaans voor Einzelgängers. SM 

meestal niet. Wie zich geroepen voelt tot SM en niet 

naar een dure club wil kan terecht bij de NVSH. Deze 

seksuele hervormersclub gaat terug tot 1881, het 

jaar waarin de feministe Aletta Jacobs informatie gaf 

over de geboorteregeling. De NVSH maakte in de 

jaren zestig van de vorige eeuw een stormachtige 

ontwikkeling door, in de jaren tachtig 

verschrompelde de belangstelling. Het was de tijd 

waarin seks in het openbare leven verguisd raakte, 

onder meer door de opkomst van het feminisme, 

aids en pedofilie. Toch timmert de NVSH in 

verschillende steden nog steeds aan de weg in 

besloten, eenvoudig ingerichte, clubs waar behalve 

voor SM ook gelegenheid is om te swingen. In de 

locatie Groot-Hertoginnelaan 203 in Den Haag zijn 

kleinschalige parenavonden en een BDSM-café.  

In Amersfoort opereert de VSH Midden/Nederland , 

een voortzetting van de NVSH Amersfoort. In de 
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Berghut aan de Curaçaolaan 49 vinden regelmatig 

exhi-avonden en swingeravonden plaats. Op dezelfde 

locatie houdt de Vereniging Studiegroep Sado-

Masochisme SM-bijeenkomsten. 

SM is voor veel mensen een tricky aangelegenheid. 

Slaag, een gag in je mond, kaarsvet over je lijf, 

bondage, latex dragen… In het dagelijks leven 

oordelen de meesten het als volstrekt ongepast. Het 

is pervers - kinky -, dat is toch niet normaal. Ben ik 

idioot als ik me laat vernederen door een dominant? 

Maar waarom voel ik me zo goed als hij of zij me 

overmeesterd? Het is een en al hunkering. Heel veel 

mensen hebben er belangstelling voor, want het 

boek Vijftig tinten grijs ging in Nederland 1,7 miljoen 

keer over de toonbank. Een mat verhaal over wel 

heel ingetogen SM. Maar het verbreekt wel de grens 

tussen de normale connectie en die andere, de veel 

spannender totale overgave.   

Volgens onderzoekers van de Rutgers Nisso Groep 

doet 7 procent van de Nederlanders aan SM. En niet 

alleen hoog opgeleiden, maar mensen uit  iedere 

bevolkingsgroep. Het zijn ware liefhebbers van de 

seksuele haute cuisine. Ter voorkoming van 

lichamelijk of psychisch leed is deze vorm van seks 

gekoppeld aan duidelijke afspraken en begrenzingen.  
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Ze beoefenen hun passie het liefst thuis of in 

besloten clubs, zoals Doma in Den Haag. Thuisparty’s 

met SM vind je op internet.  

In sommige parenclubs zijn er ook mogelijkheden 

voor SM. Kasteel Waterloo aan de Oude Rijksweg bij 

Beesel/Reuver heeft een duistere kasteelkamer (foto 

onder) waarin attributen voor het SM-spel: takels, 

een  gynaecologestoel, een kooi, om er slechts enkele 

te noemen. Een 

blonde vrouw, 

die door haar 

partner werd 

aangeprezen als 

nymfomane 

slavin, werd 

geblinddoekt en 

met afgesnoerde 

borsten, een knevel in haar mond, voor gevoerd. 

Oudere mannen verzocht hij haar onder te spuiten, 

terwijl zij vastgebonden op een tafel lag. Machteloos 

onderging ze deze kwelling. Daarna traden jongeren 

aan en namen haar. Aan het eind liep ze tussen twee 

mannen naar de douche. Ze had een fantastische 

avond gehad. 
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De seksuele fruitboom is rijk gevuld. Er zijn zoveel 

variëteiten. De paardrijders van de Zoete Zweep in 

het Zeeuwse Nieuw-Namen blijven onbesproken, De 

boom is al zo zwaar beladen, de takken buigen door. 

De meesten leggen het hoofd gelaten op het 

‘seksschavot’ voor slechts een ogenblik genot.  

------------ 


